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Notas de Rodapé 

• Em uma MONOGRAFIA, as notas de rodapé possuem as 

seguintes finalidades: 
 

Indicar a fonte bibliográfica de uma citação existente no 

corpo do texto principal; 

Definir conceitos e termos utilizados no corpo do texto 

principal  Incluir (N.A.) ou N. autor(a) quando for pessoal; 

Inserir considerações complementares, tais como notas de 

documentação ou de localização de fontes de pesquisa; 

Apresentar a passagem completa de onde se tirou uma 

citação no texto principal; 

Indicar a versão original de citações traduzidas no texto 

principal. Ou mesmo a sua tradução. 
 



• A apresentação de NOTAS 

DE RODAPÉ obedece a uma 

sequência numérica 

crescente, cujo número deve 

ser seguido por ponto.  
 

• No rodapé, redige-se a nota, 

com espaçamento simples, 

alinhamento justificado a 

partir do número e letra 

menor que a utilizada no 

texto, geralmente corpo 10.  
 

• Deve-se evitar notas de 

rodapé que excedam mais   

de uma página.  

         

 

      Foi Joaquim Silvério  quem 

morreu com a corda no pesco-

ço e há quem diga que [...]. 

       [...] corresponde a uma das 

formas de averbação do do-

cumento.     

       Para mais detalhes, veja 

Homgreen, Contabilidade de 

custos  . 
 

 

  Joaquim Silvério dos Reis (1756-1819) 

   foi o delator dos inconfidentes[...] 
 

   Denomina-se  averbação  o  processo 

   de [...] 
 

   HOMGREEN,  W.  Contabilidade  de  

   custos.   São   Paulo:     McGraw-Hill, 

    2001. 
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• Em NOTAS DE RODAPÉ com indicação de fontes 
bibliográficas – as quais devem estar completas, ou seja, 
com autoria, título e local, editora e ano de publicação, 
como constaria nas Referências –, pode-se usar idem ou 
id. (no caso de mesmo autor, mesma obra e mesma 
página que à da nota precedente) e ibidem ou ibid. (no 
caso de obra de autoria do mesmo autor da nota 
precedente, porém páginas diferentes).  
 

• A expressão op. cit. [opus citatum ou opere citado] 
significa que o autor e a obra já foram citados, mas houve 
intercalação de outras referências bibliográficas de outros 
autores, devendo-se assim indicar a página, na qual a 
nota de rodapé contém suas referências.  
 

• Exemplos:   Idem.   Ibid.  

   Ibidem.                           Op. cit. p. 40. 
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Quadros 

• QUADROS são os arranjos de 

informações qualitativas  e 

textuais, dispostas em colunas 

e linhas fechadas com traços 

horizontais e verticais.  
 

• Os quadros são apresentados 

com letra e entrelinhamento 

menor e devem ser inseridos                 

o mais próximo possível do 

trecho a que se referem. 

1 2 3 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

QUADRO N – XXXXXXXXXXXX 

FONTE: XXXXX (XXXX) 

Não há ponto final! 



• Na parte inferior do QUADRO, devem constar: 
 

A palavra QUADRO em letras maiúsculas, seguida de número que 

o identifique em algarismos arábicos, conforme aparece no corpo 

do texto; 

O título do quadro em letras maiúsculas, precedido por hífen,          

sem ponto final, alinhado preferencialmente pela margem lateral 

esquerda do texto; 

A fonte de onde foram extraídas as informações, precedida da 

palavra FONTE em letras maiúsculas seguida da data/ano entre 

parênteses (faz-se a indicação completa da fonte ao final do 

trabalho, no capítulo Referências); ou 

A expressão “O autor” como fonte, quando o quadro for elaborado 

pelo autor, seguida pela data (ano) do documento entre 

parênteses, ou seja: FONTE: O autor (2016); 

Uma NOTA (esclarecimentos e observações de natureza geral) 

apresentada logo abaixo da fonte, se necessária. 

 



• QUADROS que ocupem mais 

de uma página devem ser 

continuados na folha seguinte, 

observando-se que: 
 

Não devem ser delimitados  

na parte inferior, a não ser                

na última página; 
 

O cabeçalho (título) do quadro 

deve ser repetido em todas as 

páginas, constando a palavra 

continua na primeira página, 

continuação nas páginas 

intermediárias e conclusão   

na última página. 
QUADRO 3.1 – COMPARAÇÃO ENTRE OS CASOS 

CORRELATOS. FONTE: A autora (2016)  



Tabelas 

• TABELAS são elementos complementares que 

apresentam informações tratadas estatisticamente   

(dados numéricos, quantitativos e valores comparativos), 

devendo ser apresentadas com letra e entrelinhamento 

menor e inseridas o mais próximo possível do trecho a que 

se referem no corpo do texto. 
 

• De modo diferente que os quadros, TABELAS não devem 

ser fechadas com traços laterais. Embora a palavra 

TABELA e o título sejam também grafados em letra 

maiúscula*, sem ponto final, estes devem constar na parte 

superior. Quanto à fonte das informações, assim como nos 

quadros, esta deve vir na parte inferior da tabela. 



* O uso da CAIXA ALTA é obrigatório, mas a Caixa Normal é tolerada! 



• As recomendações para as TABELAS que ocupam mais 

de uma página são as mesmas que aquelas para os 

QUADROS. Os dois casos devem ser centrados nas 

larguras úteis da página, sendo apresentados geralmente 

em fonte 10 e espaçamento simples. Devem estar sempre 

“amarrados” ao texto e, embora não previsto em norma, 

pode-se atribuir a numeração individualizada por capítulo 

(QUADRO 1.1, TAB. 2.1, Tabela 5.2.3, etc.).  

 



Figuras 

• As FIGURAS ou ILUSTRAÇÕES são elementos, assim 

como os quadros e as tabelas, que explicam, ilustram 

e/ou complementam visualmente o conteúdo da 

monografia, podendo ser: fotografias, desenhos, 

esquemas, organogramas, fluxogramas, gráficos (em 

barra, em disco, etc.), mapas, plantas, cortes, etc.  
 

• Podem ser inseridas o mais próximo possível do trecho 

onde são mencionadas (“amarradas”), porém, se 

causarem interrupção à sequência do texto, recomenda-

se apresentá-las no final de cada capítulo ou subcapítulo 

(o que é mais indicado em TFGs); ou em forma de 

apêndice e colocadas no final do trabalho.  



• São estas as principais 

recomendações para as FIGURAS: 
 

As ilustrações devem sempre 

respeitar as margens adotadas para 

o texto, preferindo centralizá-las e,  

no máximo, 02 (DUAS) por página. 

Devem ter uma de suas dimensões 

padronizadas e ser numeradas 

consecutivamente em algarismos 

arábicos (Fig. 01, Fig. 02 [...] ou 

FIGURA 01, FIGURA 02, etc.), 

geralmente sem distinção entre os 

diferentes tipos. Pode-se atribuir a 

numeração individualizada por 

capítulo (Fig. 1.1, Fig. 1.2 [...] ou 

FIGURA 1.1, FIGURA 1.2, etc.), o 

que é mais recomendado em TFGs. FIGURA 5.1 – Terreno para implantação do projeto, 

 com dimensões e orientação  (FONTE: A autora, 2016). 

No texto: 
 

[...] Foram escolhidos dois 

lotes  para  a  implantação 

do projeto (FIGURA 5.1). 



As legendas devem ser breves e claras, sendo colocadas 

abaixo da figura, fora da moldura, no sentido horizontal e 

precedidas pela palavra FIGURA em letra maiúscula e seu 

número de ordem, seguida por um hífen, sem ponto final e 

alinhada de preferência à margem lateral esquerda. Entretanto, 

aceita-se em TFGs a caixa normal e a legenda centralizada, 

desde que haja esta padronização em todo o trabalho.  
 

A fonte da qual foi extraída a figura deve ser citada na 

sequência, precedida da palavra FONTE em letras maiúsculas 

e seguida da data/ano entre parênteses. Deve-se fazer a 

indicação completa da fonte ao final do trabalho, no capítulo 

Fontes de Ilustrações.  
 

Usar as mesmas recomendações para a autoria ou acervo 

próprio – sempre observando-se o gênero do(a) autor(a) –                   

e NOTAS para quadros e tabelas. 



• Outros Exemplos:         

         [...] optou-se por um terreno localizado no Bairro do Mercês, 

situado na cidade de Curitiba (Fig. 5.1.3).  

         [...] a Igreja de São Francisco (FIGURA 16) é um exemplo da 

arquitetura barroca de Ouro Preto e pode ser utilizada como referência 

para o patrimônio nacional.            

 

Figura 5.1.3 – Localização dos lotes selecionados,  

destacados em vermelho  (Fonte: GOOGLE, 2016;  

adaptado). 

FIGURA 16 – Fachada da Igreja de São Francisco de Assis, 

Ouro Preto MG (FONTE: FISCHER et ACAYABA, 1983) . 



Fontes de Consulta 

• ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 
NBR 14724 – Trabalhos Acadêmicos: Apresentação 
(2011). 

• DAU – DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA 
UFPR. Normatização do Trabalho Final de Graduação – 
TFG. Curitiba: UFPR, Docs. 01/02/03, 2009.  

• MATHIAS-PEREIRA, J. Manual de metodologia da 
pesquisa científica. São Paulo: Atlas, 2007.  

• UFPR – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Referências. 
Curitiba: UFPR, Normas para Apresentação de 
Documentos Científicos, v. 4, 2007. 

• USP – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Diretrizes para 
apresentação de dissertações e teses da USP (2009). 
Disponível em:<http://www.usp.br/prolam/ABNT_2011.pdf>.  


